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’Door naar een verhaal te luisteren
begrijp je hoe een ander denkt’
INTERVIEW
KAJ VAN DER PLAS

3 ’Dorp vol verhalen’ moet
Eeldenaren met elkaar
verbinden
3 Historische Verhalen-
route klapstuk van het
jaar

Wat de kracht

Door Annique Oosting
Eelde-Paterswolde Wat de kracht

van een goed verhaal is? Kaj van der

Plas uit Eelde peinst. En denkt nog

even na. Dan beginnen dewoorden

te stromen. "Verhalen brengen ver-

schillende mensen met elkaar in

contact. Je leert anderen kennen

door te luisteren. Een verhaal

kweekt begrip."

Juist om die reden bedacht Van

der Plas het project Een dorp vol

verhalen. Een jaar lang zijn er ver-

schillende activiteiten in Eelde-Pa-

terswolde en Eelderwolde. Aftrap:

dinsdag 20 maart. Niet zomaar een

dag. Het is dan Internationale We-

reldverteldag.

De scholen in de dorpen zijn al

vast begonnen. Leerlingen werken

al weken aan een eigen verhaalmet

als thema Als ik groen was. Van der

Plas: "Uiteindelijk gaan de drie bes-

te verhalen naar een andere school.

Daar maken de leerlingen van de

drie verhalen een kunstwerk. Zo

ontstaat contact."

Doel van het project is de dorpe-

lingen te verbinden. Dat doe je door

gelegenheden te creëren, aldus Van

der Plas. Bij de projectactiviteiten

komen mensen met elkaar in con-

tact. De deelnemers moeten ver-

schillend zijn. Ouderen, jongeren,

import en geboren Eeldenaren

moeten gezamenlijk optrekken bij

de activiteiten. Van der Plas: "Dat

kan heel goed. Door naar een ver-

haal te luisteren begrijp je hoe een

ander denkt."

Het jaarprogramma is gevari-

eerd. Zo is er een cursus verhalen

vertellen, maar ook een spookver-

halentocht en een voorleesmara-

thon. Ook worden in de Museum-

tuin sprookjes verteld. Klapstuk is

de Historische Verhalenroute, een

wandeltocht langs twintig plekken

in Eelde-Paterswolde en Eelder-

wolde waar een geschiedenisver-

haal te vertellen is. Kunstenaars als

Maya Wildevuur maken bij deze

verhalen een kunstwerk. Oude fo-

to’s moeten het verhaal compleet

maken.

De tocht is niet alleen maar his-

torisch. Ze is te lopen met een

smartphone of iPad. "Ook telefoon-

lozen kunnen de tocht lopen, hoor",

zegt Van der Plas. De route is vanaf

eind augustus te lopen.

Het is even stil. Dan, resoluut:

"Een verhaal is ook een beetje weg-

dromen. Als kind ging ik na het

zien van The Karate Kid direct naar

buiten om karate te doen. Je opent

de ogen voor wat ook mogelijk is.

Een goed verhaal vertraagt de we-

reld voor heel even."

@anniqueoosting

Het Project
Alleen voor de cursus verhalen
vertellen moeten mensen zich
opgeven. De andere activiteiten
zijn vrij te bezoeken. Informatie
over het project is te vinden op
de website: www.dorpvolverha-
len.nl. Of er kan gebeld worden
naar: 06 47135300.
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